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वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी ई साहित्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे .

ई साहित्यचे वाचक, लेखक व कोअरटीम यांस
सागरचा सप्रेम नमस्कार

सवट प्रथम आपल्या उपक्रमाला मनापासून
शुभेच्छा. तसेच मराठी ददनाच्या देखील खुप
खुप शुभेच्छा. आपण सुरु के लेला िा उपक्रम
मला मनापासून खुप आवडला.
आपल्या मराठी साहिहत्यकांना योग्य व्यासपीठ
म्िणुन मी आपल्या संकेतस्थळाकडे पाितो.
मला लिानपणापासून वाचनाची खुप आवड आिे.
कािी वर्ाटपासून हलिायाची िी गोडी त्यातूनच हनमाटण झाली.
कािी कल्पनेतून कािी अनुभवातून हलहितोय.
ते वाचकांपयटन्त पोिोचावं एवढीच ईच्छा.
म्िणून आपणास संपकट .
माझ्याबद्दल सांगायच म्िणजे मी pragmasys consulting या IT कं पनीत
संगणक अहभयंता आिे. लेखनाची आहण वाचनाची हवशेर् आवड असल्यामुळे मी
मराठी साहित्याशी चांगला पररहचत आिे.
माझ्या लेखनाबद्दल सांगायचे तर आजवर मी कामशेत आहण अघरटत या दोन कथा
हलहिल्या आिेत.
आपणास पाठवलेली कामशेत एक भयकथा आिे.

आहण अघरटत िी एक हिलर कथा आिे.
कथालेखनासोबत मला काव्यरचनेचा देखील छंद आिे.
प्रेम, हनसगट, स्वभाव आहण समाज या हवर्यावर अनेक कहवता हलहिल्या आिेत.
आता प्रेमकथा हलिण्याची ईच्छा आिे.
आपल्या वाचकांना व ज्येष्ठ लेखकांना माझी िी हवनंती आिे की त्यांनी िे पुस्तक
वाचल्यावर मला ते कसे वाटले ते कळवावे. अगदी टीकािी चालेल. मला माझ्या
अज्ञात वाचकांशी बोलायचे आिे.
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या कथेतील सवट स्थळे , पात्रे, व प्रसंग पूणत
ट ः काल्पहनक आिेत.

आज सकाळपासून मनात बालपणीच्या गोड गोष्टी आठवतायत.
सवट गोष्टी कशा बदलून जातात ना?
काल परवाच सवाांसोबत रात्री रामाच्या शेतात जाऊन इं द्रजालचे प्रयोग के ले.
आहण आज सारं बदललेलं .
वेळ कशी गती घेते ना कािी कळत नािी.
शांततेत सुरू आिे वाटतं सारं अन कधी वेळ वेगळ्या वळणावर आणून सोडते.
कािी कळत नािी.
कधी कु तूिल म्िणून आम्िी काय काय करायचो.
सवट गोष्टी रात्रीच्या चचेत ताज्या झाल्या िोत्या.
मात्र आता या चचाटसुद्धा दुर्ममळच. कहधतरी दोन पाच महिन्यात सवट गावाकडे
जमणार तेव्िा झाली तर झाली एखाद बैठक. मात्र िवंस वाटतं सारं .
पुन्िा जावं त्या आयुष्यात आहण भरभरून जगून घ्याव.

कारण पुन्िा परत या आयुष्यात आल्यावर पश्चाताप नको.
मनाच्या कल्पना साऱ्या.

असाच एकटा हवचार करत बसलो िोतो .
कािी नवीन नव्ितं.
असे हवचार नेिमीचेच.
ट्रिंग ट्रिंग..
फोनचा आवाज़ ऐकू न भानावर आलो.
वैभव चा कॉल िोतो .
"वैभव देशमुख" मला अहभयांहत्रकीला प्रवेश घेतांना भेटलेला पहिला हमत्र.
जळगावचे असल्यामुळे आम्िी नेिमी लोणावळा सोबत येत जात असायचो.
म्िणून का असेना मात्र एक चांगला हमत्र.

"िो बोल ना वैभ्या काय म्िणतोस" म्िणत मी त्याच्याशी बोलायला सुरुवात के ली.
"अरे आज जायचंय आपल्याला लोणावळा"
काय चालले आिे वगैरे हवचारायचे सोडू न वैभ्या परत जायचं या आज्ञेपासूनच सुरु
झाला.
"आजच ..?" .
मला हवहचत्रच वाटलं कारण परवाच आम्िी परीिा संपवून सोबत गावी आलो
िोतो.
"आता हनवांत महिनाभर घरीच रािणार..!!" वैभ्या येतांना मोठ्या तावात
बोललेला.
आहण अचानक जायचं..?
मला आधी थोडं हवहचत्र वाटलं म्िणून चदकत िोऊन मी वैभ्याला हवचारलं.
"का रे बाबा, काय आभाळ कोसळलंय?"
"अरे कॉल आला िोता कॉलेज चा..! सेमीनार आिे म्िणे कसलं तरी" वैभ्याने
जायचंय ठरवलंय एव्िाना मला कळालं िोतं.
मी थोड्या वेळात कॉल करतो म्िणून फोन ठे वला.
सुरुवातीला वाटलं जाऊच नये.
पण का कु णास ठाऊक जायची इच्छा झाली.

परत वैभवला कॉल के ला
"ठीक आिे जाऊ" म्िणून मीिी तयार झालो.
आईला सांहगतलं.
आईने थोडी आधी हवचारपुस के ली.
"आई मित्वाचं आिे उद्या जाणं
कॉलेजला इं टरनॅशनल सेमीनार आिे."
म्िणून मी आईला समजावल.
कािी मित्वाचं काम असेल म्िणून तीिी तयार झाली.
तसं जाणं एवढं फारसं मित्वाचं नव्ितं पण तरी मी तयार झालो िोतो.
माझंिी घरी फारसं मन रमलेलं नव्ितं.
अन बॅग्स वगैरे भरून तासाभरात जायला सज्ज झालो .
मला कळत नव्ितं मी अचानक कसा तयार झालो िोतो.
कारण घरी येऊन फक्त दोन ददवस झाले िोते.
आहण जातांना पप्पाना न भेटताच मी पहिल्यांदा हनघालो िोतो.
कदाहचत सवट कािी पूवट हनहश्चत असतं असा काहिसा काल्पहनक हवचार त्या ददवशी
मनात सतत घरं गळत िोता.

आपण कधीतरी वेळ ठरवतो.
आहण वेळ आपल्याला अशा रठकाणी पोिोचवते
ज्याचा आपण हवचार देखील के लेला नसतो.
आहण सुरुवात झाली त्या अहवस्मरणीय रात्रीची.

पुढे स्टेशनवर वैभव भेटला.
िंेनची वाट बघत आम्िी गप्पा मारण्यात कािीशे गुंतलो िोतो .
मात्र त्याददवशी घड्याळाची गती मंदावलेली भासत िोती.
वेळ जातच नव्िता.
वास्तहवक याआधी वैभव सोबत असताना मला वेळ कसा जायचा कळत नव्ितं .
पण त्या ददवशी वेगळाच अनुभव येत िोता. कदाहचत अचानक घरून हनघावं
लागलं म्िणून तसं िोतं असावं असं समजून मी पुन्िा गप्पा मारण्याचा प्रयत्न करत
िोतो.
मग कािी वेळाने आमची िंेन आली आहण आम्िी िंेन मध्ये चढ़लो.
reservation नसल्यामुळे आम्िाला बसायला जागा हमळाली नव्िती.

दाराच्या कडेला उभं राहूनच आपला प्रवास आिे म्िणून आम्िी शांत उभे िोतो .
मग कािी काळ हवहवधतेने नटलेला आपला देश अथाटत सोबतीच्या अनोळखी
प्रवाशांकडे बघत कािी काळ आम्िी स्तब्ध उभे िोतो.
कािी वेळाने लिात आलं
एक इसम धुन्दीत दारात बसून आम्िाला त्याच्या जवळ बोलावत िोता.
आता उभं राहून कं टाळा आला िोता.
बैग्स व्यवहस्थत ठे वून आम्िी त्याच्याजवळ जाऊन बसलो.
तो नशेत िोता. पण का कु णास ठाऊक आम्िी त्याच्याशी गप्पा मारायला सुरूवात
के ली.
त्याच्या गोष्टी सवट नशेत सुरु िोत्या पण आम्िाला करमणूक झाली िोती.
दोन पाच स्टेशन गाडी रात्री थांबणार नव्िती म्िणून दरवाजा बंद करून आम्िी
हनवांत बसलो िोतो.
गप्पा मारत
आमची झोप मात्र अपूणटच िोती.
कािी वेळाने आम्िा दोघांना झोप लागली.
अन लोणावळा स्टेशन कधी येऊन गेलं कळालंच नािी.
थोड्या वेळाने जाग आल्यावर कळालं तेव्िा िंेन स्लो झाली िोती.

आता येथे उतरून परत लोकलने लोणावळ्याला जाऊ ठरवलं.
बॅग्स घेऊन कसेतरी खाली उतरलो .
उतरताना वैभ्या थोडा गडबडला त्याच्या पायाला थोड़ लागल.
सावरून आम्िी इकडे हतकडे नजर दफरवली.
सवटदरू अंधार अन हनजटन पररसर.
उगाच उतरलो वाटत िोतं.
पण आम्िी परतिी जाऊ शकत नव्ितो कारण िंेन आता गेली िोती.
मन मारून पुढची व्यवस्था बघायची िोती.
कािी वेळ थांबुन आम्िी खाली उतरून प्लेटफॉमट क्रॉस करायला हनघालो.
मी पुढे चालत िोतो.
वैभ्या माझ्या मागे िोता.
अन अचानक एक िंेन भरधाव वेगाने पुढच्या प्लेटफॉमटवर आली.
मी त्या प्लेटफॉमटवर पाय टाकनार तोवर वैभ्याने मागून आवाज ददला.
मी सावध िोऊन मागे आलो.
कदाहचत अजून दोन सेकंद उशीर झाला असता तर मी यमसदनी पोिोचलो असतो.

िंेनचा तो दीघट ककट श आवाज माझ्या कानात अजूनिी घोंगत िोता.
मी पूणटपणे अस्वस्थ झालो िोतो.
मृत्यु अगदी जवळू न परत गेल्यागत वाटत िोतं.
का कु णास ठाऊक मात्र आम्िी ज्या गाडीतून उतरलो हतच्या आवाजामुळे त्या िंेनचा
आवाज आला नसावा समजून मी थोडा स्वस्थ झालो.
कदाहचत जर तेथे वैभ्या नसता तर ती माझी शेवटची रात्र िोती.
हबथरलेल्या पावलांनी आम्िी चालायला लागलो.
काजव्यांच्या प्रकाशात ददसावं असं कािीस "कामशेत" नाव मी स्टेशनवरच्या
पाटीवर वाचलं.
स्टेशनवर कोणीच नव्ितं.
एक बािेर जाणारी वाट तेवढी ददसत िोती.
मात्र ती वाट जातेय कु ठे कािी कळत नव्ितं.
अगदी शांतता
कोणी येण्याची हिमत करणार नािी असला काळोख
अन कानांना हचरणारा रातकीडयांची दकरट .. दकरट .. आवाज़ आमच्याहशवाय कोणी
नसल्याची खात्री देत िोता.

पण कु णीतरी असण्याच्या आम्िी शोधात िोतो.
कारण त्या वेळी लोणावळा जाणं शक्य नािी याची एव्िाना आम्िाला खात्री पटली
िोती.
म्िणून रात्र तेथेच काढावी लागणार िोती.
कािी मदत हमळे ल या उद्देशाने आम्िी स्टेशनवर दफरत िोतो.
सुरुवातीला कािी एडवेंचर करतोय असा दफल येत िोता.
पण जशी वेळ वाढत िोती तशी आमची भीती वाढायला लागली.
आहण आमची नजर एका बाकडयावर पडली.
त्यावर एक वृद्ध फाटकी चादर ओढु न झोपलेला िोता.
त्याच्याकडे बघून तो वयस्कर आहण गरीब वाटत िोता. मळलेले कपडे दाढी
वाढलेली अन सुरुकु त्यानी भरलेला चेिरा. त्याच्या एकटेपणाची जाणीव करून देत
िोता.
कािीतरी मदत मागावी म्िणून त्याला उठवायला गेलो.
आहण तेव्िा घडलेल्या गोष्टीने माझ डोक सुन्न झालं.
म्िातारा अचानक उठू न बसला अन बोलायला लागला.
"आलायसा.. वाट बघत व्ितो.. उशी---र झाला ".

त्याच्या बोलण्यावरून वाटत िोतं जणु तो आम्िाला receive करायलाच आलेला
िोता.
त्याच्या नजरे त एक हवलिण आग ददसत िोती.
आम्िी वेडा समजून हतथून हनघायला लागलो. "जावा तुमचा नंबर िाय वाटतं
आज" म्िातारा चादर सावरत बोलला.
"वाहपस जावा लै घान मौत मरशान " तो पुन्िा बोलला.
त्या हवलिण कृ तींनी आमचं डोकं सुन्न के लं िोतं.
आम्िी तेथून हनघालो
स्टेशनवर ना लाईट्स ना कसली अनोंसमेंट .. फक्त शांतता.
मध्येच कसला तरी हवहचत्र आवाज येई.
हभतीनं कापरं सुटेल असला आवाज.
जणु कोणी आतट वेदनेने ककचाळतंय असं वाटत िोतं.
आता मात्र आमची अवस्था गंभीर झाली िोती
प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा दृहष्टकोण बदलला िोता.
िळू च येणारी वाऱ्याची झूळूक देखील आम्िाला तुफानाचा संकेत देऊन जात िोती.
सवट दूर दकरट .. दकरट .. आवाजात जणु उरलेली सारी दुहनया शांत वाटत िोती.

एकमेकांच्या आधारावर आपण रटकलोय वारं वार वाटत िोतं.
मी सिज घड्याळाकडे बहघतलं 12.50 झाले िोते.
आता वाट बघायची िोती आम्िाला सकाळच्या पहिल्या िंेनची. कारण आता
रात्रीत कसल्या गाडीचे येण्याचे हचन्ि ददसत नव्िते.
स्टेशनवरील बाकी वातावरण हतथल्या गोहष्टना पाठपुरावा देत िोतं.
गदट झाड़ी आजुबाजुला एकिी वस्ती नसल्याची खात्री देत िोती.
त्यामुळे तेथून गावात जाण्याचा हवचार देखील आम्िाला आला नव्िता.
मी सिज त्या पूवीच्या म्िाताऱ्यावर नजर टाकली.
मात्र तो हतथे नव्िताच.
मी सवटदरू नजर दफरवली मात्र तो कु ठे च ददसत नव्िता.
कशाला भीहत वाढवून घ्यावी या भावनेने मी त्याकडे दुलटि के ल.
आहण थोडया वेळाने एक िंेन आली.
आम्िी बैग्स सावरून उभे िोतो.
मात्र ती िंेन न थांबताच हनघून गेली.
प्रत्येक गोष्ट जणु आमची जाणून बुजून के लेली चेष्टा िोती.

आहण अचानक आम्िी बसलेल्या जागेवरील प्रकाश गायब झाला.
मी एकदम दचकलो.
आहण सावरून उठू न उभा राहिलो.
कदाहचत दुसरीकडे आपल्याला बसता येईल म्िणून मी दुसऱ्या प्रकाशाच्या शोधात
लागलो.
एव्िाना वैभव झोपी गेला िोता.
त्याच्या झोपेत कशाला बाधा बनावं म्िणून मी एकटाच तेथून उठलो आहण
चालायला लागलो.
कु णीतरी ककचाळण्याच्या आवाजाने मला थांबवलं.
परं तु ज्या ददशेने आवाज आला िोता त्या ददशेला कोणीच नव्ितं.
मी पुन्िा चालायला लागलो .
आता पावलं जड़ झाली िोती.
परं तु मागे सोडलेल्या जागेपेिा पुढची जागा जास्त सुरहित वाटत िोती.
एव्िाना मी वैभव पासून तीस चाळीस पावलं दूर आलो िोतो.
मला वाटलं अजून दूर जाऊन कािी हमळणार नािी म्िणून परत यायला हनघालो.
पण तेव्िा मी जे बहघतल त्याने माझी सवट हिमत संपली.

वैभव उठू न बसला िोता.
आहण एकटक बघत जोरजोरात िसत िोता.
मला त्याच्या अवताराकडे बघून जवळ जायची हिमत िोतं नव्िती.
पण कदाहचत तो मला घाबरवत असावा म्िणून मी त्याच्या जवळ गेलो.
मात्र त्याचे डोळे लालबुन्द झाले िोते.
चेिऱ्यावरचा भाव कसल्यातरी प्रहतशोधाची भावना स्पष्ट करत िोता.
एकमेकांचा आधार आता चूर चूर झाला िोता.
मला काय करावं कािी सुचत नव्ितं.
माझा प्रत्येक हनणटय चुकीचा ठरत िोता.
अचानक वैभव उठू न धावायला लागला .
त्याला सावरणं कठीण िोतं.
म्िणून मीिी त्याच्या मागोमाग चालू लागलो.
पळता पळता अचानक तो एका वडाच्या झाडाखाली थांबला.
मीिी त्याच्या पाठी थाम्बलो.

"आणलं नव्िं .. रातच्याला लई हिमत िोती नव्िं .. वाहचव आता येला" वैभ्या
बोलत िोता.
सवटदरू शांतता.. फ़क्त रात्रदकड्यांचा कीरट कीरट ..
आहण वैभ्याचा घोगरा हवहचत्र आवाज
त्या शांततेत जणु त्याला एकटयालाच बोलायचा अहधकार िोता.
माझी तर वाचाच बंद झाली िोती.
गोठणाऱ्या ठं डीत घामाने मी पूणट हभजलो िोतो.
पाय थरथर कापत िोते.
लिानपणी सांहगतलेल्या सवट गोष्टी आठवत िोत्या.
हभतीने कान सुन्न झाले िोते.
िणाधाटत आजवर ऐकलेल्या भयकथा आठवल्या िोत्या.
म्िातार्याच्या स्कीनसारखं ते जुनाट वडाचं झाड
वैभ्या वडाच्या झाडाच्या बुंध्याला उलटा लटकु न वेगळ्याच आवाजात बडबडत
िोता.
अहजबात न उमगणारी भार्ा…
माझा डोळ्यांवर कानावर हवश्वासच बसत नव्िता.

पूवी ऐकलेल्या सवट गोष्टी मी आठवत िोतो.
लिानपणी एका पुस्तकात वाचलेला मंत्र आठवला.
"ओम श्री कव्वं भु भुतेश्वराय मम वश्य कु रु कु रु स्वािा" मंत्राचा जाप सुरु के ला.
तसा वैभ्या खाली आला.
आहण त्याने माझ्या गालावर एक जोराची चपराक ओढू न ददली.
तसा मी जागेवर पडलो.
"तुला मंतर भी येता व्िै रे भैताड्या. आता म्या दावहत तुला" म्िणत वैभ्या
स्वतःच्या अंगावर स्वतःच्याच अणुकुचीदार नखांनी जखमा करायला लागला.
भळभळा रक्त वाहू लागलं.
आहण माझ तोंड़ आपोआप गप्प झालं.
मी िाताची बािी सावरत हिमत करून त्याच्या नजरे त नजर हमळवण्याचा प्रयत्न
करत िोतो.
माझ्या लिात आलं तो एकटक माझ्या िातावरील रुद्रािाकड़े पाित िोता.

आहण न बोलताच तेथून चालू लागला.

मला कळालं िोतं जोपयांत िा रुद्राि माझ्या िातावर आिे तोपयांत तो आपल्याला
कािी ईजा पोिोचवू शकत नािी.
तसा तो रुद्राि वर ठे ऊन मीिी त्यापाठी चालत िोतो.
मघाशी ज्या झाडीला घाबरून वैभ्या गावात जायला नािी म्िटला िोता.
तो आता त्याच झाडीतून हबनधास्तपने चालत िोता.
माझ्या अंगावरचा काटा मात्र जातच नव्िता.
पण त्याला सोडू न जाणं शक्य नव्ितं.
म्िणून मी माझ मन घट्ट करून त्याच्यामागे चालत िोतो.
त्याच प्रत्येक पाऊल असं पडत िोतं जणु रोज त्याचं हतथे येणं जाणं असावं.
आता गाव ददसायला लागलं िोतं.
तसा मी सुखावलो िोतो.
कािीतरी मदत नक्की िोईल कसलीतरी असा मला हवश्वास वाटु लागला िोता.
पण अचानक त्याने त्याचा मागट बदलवला.
तो मागट नक्कीच गावाबािेर नेत असावा याची मला एव्िाना कल्पना झाली िोती.
पण कािीतरी वेगळ पाऊल उचलणं अहनवायट िोतं.
त्याहशवाय िोणाऱ्या प्रकाराहवर्यी माहिती हमळणं शक्य नव्ितं.

म्िणून मी सवटदरू नजर दफरवत िोतो.
आता देवच कािीतरी मागट दाखवणार म्िणून समोर ददसणाऱ्या देवळावर जायचं
ठरवलं.
हतथे गावातील इतर वातावरणापेिा कािी वेगळं वातावरण िोतं.
जणु सवटदरू पसरलेल्या त्या घातकी शांततेत आहण मंददरावरील शांततेत धरती
आकाशाचा फरक वाटत िोता.
मघाशी स्टेशन वर बहघतलेल्या म्िाताऱ्याकडे बघून माझी हिमत पुन्िा वाढली.
म्िाताऱ्याला झाला प्रकार सांहगतला.
म्िातारा आता काळजीच्या नजरे ने माझ्याकडे बघत िोता.
"सांगलं िोतं नव्िं.. जावा म्िणून… आता नािी सोडणार ती ..लै बाराची िाय ती
कशाले नादद लागले".
मी हवचारल "अिो आजोबा पण िा प्रकार काय आिे".
"चल अदुगर त्या हबचाऱ्याले वाचवु" म्िणत तो चालू लागला.
मी हवचारल "आजोबा मघाहश तुम्िी स्टेशनवर झोपले िोते. आता मंददरावर कसे".
"ध्यानात नव्ितं आमोशा िाय आज" म्िणत म्िातारा वैभव ज्या ददशेला गेला िोता
हतकडे भराभर पावल टाकत चालू लागला.
तसा मी त्याच्या मागे चालत िोतो.

गावाबािेर एक वाडा िोता.
अगदी जुना कदाहचत कोणी राित नसावं हतथे.
मी चालण्याचा वेग कमी के ला.
म्िाताऱ्याची पावलं देखील आता मंदावली िोती.
वारा शांतपणे झाल्या प्रकाराची गुहपतता लपवत िोता.
हनजटनवस्ती अंधाराच्या साम्राज्याची शाश्वती देत िोती.
वर्ाांपासून जणु त्या जागेने सूयट पाहिला नव्िता.
तो एकांत शांत वाडा या अंधाराच्या साम्राज्याचा जणु राजमिल िोता.
बािेरच्या अंधारानेच आमची अवस्था अशी िोती की वाडयात जाणं शक्य नव्ितं.
पण वैभ्या एकटा आत िोता.
म्िणून आत जाणं भाग िोतं.
आम्िी भीती पचवत आत जायचं ठरवलं.
दार उघडल करट ..करट .. आवाज त्याच्या जीणटतेहच जाणीव करून देत िोता.
हिमत करून आम्िी दोघं आत हशरलो.
आत आल्यावर हतथल्या भुतकाळाची कािीतरी वेगळीच शाश्वती येत िोती.

हतथल्या हभहतनी काहितरी खुप अन्याय सिन के लाय असं कािीसं वाटत िोतं.
प्रत्येक गोष्टीची गोठलेली जाणीव भुतकाळात झालेल्या गोष्टींची उजळणी करत
िोती.
माझी नजर या सवट अनुभवाना रटपत िोती.
आहण अचानक वैभ्याचा आवाज आला "साग्या कु ठे आिेस वाचव रे मला".
तसा दचकु न मी त्या ददशेने धावलो.
वैभ्या हजन्यावर बसून खुनशी नजरे न आमच्याकडे बघत िोता "आलास ठाउक िोतं
.. दोस्त िाएस नव्ि.. जीव प्यारा निी तुला".
"कोनालेच सोडणार निी
म्िाताऱ्या तुले त आज हजताच सोडणार निी
ठे ष्णावर निी घावलास" म्िणत तो हभतीजवळ गेला आहण भीहन्तवर कािीतरी
कोरायला लागला.
त्याच्या िातांचं रक्त हभहतवर उमटत िोतं.
मी वाचण्याचा प्रयत्न करत िोतो.
पण कािी स्पष्ट ददसत नव्ितं.
िातातल्या मोबाईलच्या टॉचटने मी बघण्याचा प्रयत्न के ला.

पण कु ठली भार्ा कािी कळत नव्ितं.
मी म्िाताऱ्याला हवचारल "आजोबा तुम्िाला कािी कळतय का..? काय प्रकार आिे
िा..?".
म्िातारा म्िटला "सगळ सांगतो पहिले आपल्याले ती आपल्याजोय येणार निी असं
कािी कराव लागल".
मग आम्िी म्िाताऱ्याच्या हपशहवतला मसाला आजुबाजुला ओतून आत बसलो.
मसाल्याच्या उग्र वासाने भुतप्रेत जवळ येत नािी मी कु ठे तरी वाचल िोतं.
आहण मग म्िाताऱ्याने किानी सांगायला सुरुवात के ली.
इं ग्रजांच्या काळातली िी घटना आिे.
आज िोणारा सारा प्रकार त्या भुतकाळाने पािीलेल्या आहण सिन के लेल्या घटनांचा
पररणाम आिे.
िा पररसर त्या काळी पावसाळ्यात अगदी स्वगाटवानी बिरून जाई.
हनसगाटच्या सौंदयाटने सवाांचे मन आकर्मर्त िोई.
डोंगरदऱ्यावर हिरवेगार दृश्य
सगळीकडे पसरलेलं पुसट धुकं
वेगवेगळ्या पिांचे मधुर आवाज
मनाला जस सवट सवट जाचातून मुक्त करून टाकत िोतं.

सवटदरू शीतल छाया
भाताच्या शेतीतला हचखल या सवट गोष्टीत आणखी भर घालत िोता.
कामशेत त्याकाळी या पररसरात वसलेलं छोटंसं गाव.
गावाच्या थोड्या बािेर असलेल्या मोकळ्या वातावरणात िा वाडा हवशेर् िोता.
त्याकाळी िा वाडा गावच्या पाटलांचा असायचा.
वाडयाची आताची सुबकता स्पष्ट करत िोती की नक्कीच वाडा कोणाचा तरी हवशेर्
व्यक्तीचा असेल .
रघुनाथ पारटल त्याकाळी कामशेतचे पाटील िोते.
आहण ते याच वाडयात आपल्या परीवारासोबत वास्तव्यास िोते.
रघुनाथरावांच व्यहक्तमत्व अगदी रुबाबदार आहण त्यांच्या अहधकाराला शोभुन
ददसावं असं िोतं.
उं च बांधा पांढरे शुभ्र वस्त्र आहण िातात राजेशािी उपरणे. सवटजण त्यांच्या या
रुपाशी पररहचत िोते.
गावात रघुनाथरावांचा खुप आदर के ला जाई.
गावातील कु ठलेच तंटे रघुराथरावांहशवाय सुटत नसे.
सवट गाव त्यांच्याशी अदबीने वागी.
गावातील िा आदर गावापयांतच मयाटददत नव्िता.

पंचक्रोहशत त्यांच्या रुबाबाची अन आदराची चचाट िोती.
रघुनाथरावांना दोन मुली, उत्तरा आहण हनशा, अन एक मुलगा, माधव, अशी तीन
संताने िोती.
पत्नी आहण मुले यांच्यासोबत त्यांचा संसार अगदी व्यवहस्थत चालला िोता.
रघुनाथरावांच्या दोन्िी मुली सुंदर आहण सुसंस्कृ त िोत्या.
रघुनाथरावांचे संस्कार त्यांच्या प्रत्येक कृ हतत आहणचेिऱ्यावर स्पष्ट ददसत िोते.
प्रत्येक व्यक्ती रघुनाथरावांजवळ त्यांच्या मुलींचे गुण गात असे.
रघुनाथरावांना अगदी भरून आल्यासारखं िोई.
माधव मात्र या सगळ्या गोहष्टपासून वेगळा िोता.
तो आपल्याच हवश्वात गुन्तुन रािी.
रघुनाथराव सतत त्याला समजवण्याचा प्रयत्न करत असत.
पण त्याला कािीच फरक पडत नव्िता.
मनात येईल तसं वागणं.
कोणाशी धड बोलणं नािी.
रघुनाथराव सतत त्याच्या हचतेत असत.

उत्तरा आहण हनशा मात्र आपलं हशिण पूणट करून घरीच राित िोत्या.
सवट कािी सुरळीत चाललं िोतं.
कदाहचत तुफ़ानापुवीची शांतता.
लॉडट कलट त्याकाळी पुण्याचे अहधकारी िोते.
आहण कामशेतला पािणीसाठी आलेले असतांना त्यांना इथलं वातावरण खुप भावलं
िोतं.
म्िणून त्यांनी हतथेच कािी ददवस रािायचं ठरवलं िोतं.
गावात राहूनच आपलं काम तो बघत िोता.
हतथल्या लोकांचा आदर अन वातावरण त्याला तेथून हनघू देत नव्िता.
असंच कािी कामाहनमीत्त लॉडट एक ददवस रघुनाथरावांना भेटायला आला.
लॉडट कलट अगदी तरुण अहधकारी िोता.
रुबाबदार व्यहक्तमत्व आहण त्याचं बोलणं समोरच्याला आपलंसं करणारं िोतं.
रघुनाथरावांनी त्यांच्यात संभार्णासाठी उत्तराला बसवल िोतं.
कारण उत्तरा हशहित िोती.
सोळावं वर्ां, चंचल मन…
त्या अबोध वयातील उत्तरा त्याला कािी अपवाद नव्िती.

त्याच्या नजरे ने पहिल्या भेटीतच उत्तरा त्याच्या प्रेमात पडली िोती.
त्यालािी ती आवडली िोती.
दोघंिी नंतर खुप जवळ आले िोते.
रोज भेटी सुरु झाल्या िोत्या.
िी गोष्ट मात्र समाजाला पटण्याजोगी नािी िे जाणून देखील प्रेम कमी झाले नव्िते.
दोघांचा जीव एकमेकात अडकला िोता.
एकमेकांना भेटल्याहशवाय रािावेच ना.
िळू िळू िी बातमी गावभर पसरली.
गावातल्या लोकांना बोलायला नवीन हवर्य हमळाला.
रघुनाथरावांच्या सामंजस्यामुळे त्यांचा गावात जेवढा आदर िोता.
तेवढाच द्वेर् वाईट लोकांच्या मनात िोता.
आता तर त्यांना कारण हमळाल िोतं.
लॉडट कलट मात्र या सवट गोहष्टच्या पररणामांपासून दूर िोता.
कारण तो एक इं ग्रज अहधकारी िोता.
आहण म्िणून त्याला कोणी कािी करु शकत नव्िते.

उत्तराची अवस्था मात्र खुप वाईट झाली िोती. हतला काय करावे कळतच नव्िते.
वहडलांचा आदर आपल्यामुळे धुळीत हमळाल्याची भावना हतला जगू देत नव्िती.
पण प्रेमात ती या गोष्टींचा हवचार येऊ देत नव्िती.
आहण हतने ठरवलं लॉडट सोबत पळू न जायचं.
रात्रीच्या वेळी ती लॉडट कडे जायला हनघाली. मात्र लॉडट कधीच हतला सोडू न हनघून
गेला िोता.
कोणीतरी पािील या भीहतने ती परतीला लागली.
मात्र रं गा आहण भीमा दोघं डाव साधुन िोते.
एकदा एका मुलीच्या छेड काढण्यावरून रघुनाथरावांनी त्यांना सिा मिीने
गावाबािेर रािण्याची सजा सुनावली िोती.
रघुनाथरावांचा बदला घ्यायचा म्िणून त्यांनी िा कट रचला िोता.
लॉडटने सवट प्रकाराला कं टाळू न आधीच पळ काढला िोता.
ती नक्कीच त्या ददवशी पळणार त्यांना खात्री िोती.
ठरल्याप्रमाणं झालं
रं गा आहण भीमा दोघांनी हतला पकडू न स्टेशनवर आणलं.
रात्रीच्या वेळी स्टेशनवर कोणी नव्ितं.

त्या नराधमांना या गोष्टीचा फायदा हमळाला.
हतच्यावर अत्याचार सुरु झाले.
मारिाण करून हतच्यावर बलात्कार करण्यात आला.
हतच्यावर िोत असलेले अत्याचार बघायला हतथे कोणीच नव्िते.
अमानुर्पणे हतच्या शरीराला पीड़ा देण्यात येत िोत्या.
हतची एक एक ककचाळी हृदय चीरनारी िोती.
एवढ्या पीड़ा देऊन त्या नराधमांचं मन भरल नव्ितं.
त्यांनी तीने प्राण त्यागेपयांत अत्याचार सुरु ठे वले िोते.
आहण उत्तराने प्राण त्यागले.
त्यांनी हतच्या देिाचं नंतर काय के ल कािी कळाल नािी.
मात्र दुसऱ्या ददवशी सवट गावात बोम्बाबोम्ब झाली की लॉडट आहण उत्तरा पळू न
गेले.
रघुनाथरावांहच शारीररक आहण मानहसक हस्थहत या धक्क्याला पचवू शकले नािी
आहण त्यांनी कािी ददवसांच्या आजारपणात आपले प्राण सोडले.
संपुणट घराला जणु शाप लागला िोता.
माधव वेडा झाला िोता.

सतत वाडयात हवहचत्र आवाज येत िोते.
नोकर चाकर काम सोडू न हनघून गेले िोते.
म्िणून हतची आई आहण बहिण देखील ते सारं सोडू न दुसऱ्या गावी गेल.े
वाड़याच्या या सवट गोष्टी ऐकू न येथे कु णाचं येणं जाणं देखील बंद झालं.
रघुनाथरावांचा आत्मा भटकत असावा अशी साऱ्यांची समजूत झाली िोती.
मात्र त्यानंतर स्टेशनवर अशा घटना घडल्या की सवट झालेला प्रकार लोकांच्या
काहिसा लिात येऊ लागला.
अचानक एका व्यक्तीला रात्री उत्तरा ददसली िोती.
आहण कािी ददवस आजारी पडू न तो मेला िोता.
आहण तेव्िापासून रात्री स्टेशन आहण वाडा दोन्िी रठकाणी लोकांनी दफरकणं बंद
के लं.
रं गा आहण भीमाचे िाल खुप वाईट झाले िोते. दोघांना अधुहवकाराने ग्रासले िोते.
सतत इकडेहतकडे बघत त्यांना उत्तराची आकृ ती ददसत िोती.
असं सांगतात कािी ददवसांनी दोघांनी एका पाठोपाठ एक रात्री िंेन खाली जीव
ददला.
पण मरण्यापुवी भेदरलेल्या अवस्थेत त्यांनी सवट कािी कबूल करून लोकांकडे
मदतीची याचना के ली.

तेव्िा गावाच्या लोकांना झाला प्रकार पूणटपणे लिात आला.
त्या नंतर जो कोणी त्या वाडयावर ककवा स्टेशनवर रात्री गेला.
कोणीच वाचला नािी.
म्िातारा बोलता बोलता थांबला िोता.

आता माझ्या मनात प्रश्न यायला लागले.
"आजोबा रं गा आहण भीमा दोघांना हशिा भेटूनिी उत्तरा मुक्त कशी झाली नािी".
"कदाहचत संपूणट मानव जाती हवर्यी हतच्या मनात द्वेर् असावा" म्िातारा म्िटला.
बोलता बोलता आजोबांनी सांगीतलेली गोष्ट मला आठवली
"आजोबा तुम्िी मघाशी सांगीतल की रं गा आहण भीमा यांनी हतच्या मृतदेिाचं नंतर
काय के लं ठाऊक नािी म्िणून " .
मला पूवी ऐकलेल्या गोष्टींमधली एक गोष्ट आठवली की जोपयांत एखाद्या मृतदेिाचा
अंत्यसंस्कार िोतं नािी तोपयांत त्याला मुहक्त हमळत नािी.
आहण मला क्लू हमळाला िोता.
मी आजोबांना सांहगतलं .
आहण आता शोध िोता आम्िाला त्या मृतदेिाचा.

कदाहचत तो मृतदेि आतापयांत राहिला नसावा पण त्याचं लोके शन हमळणं
आवश्यक िोतं.
वैभ्याची हस्थती गंभीर झाली िोती. आम्िाला मृतदेि शोधण्यासाठी कु णाची तरी
मदत िवी िोती.
मी आजोबांना हवचारलं की ज्या व्यहक्तने उत्तराला बहघतल िोतं ती जागा कु ठे
िोती.
मला वाटलं उत्तराचा मृतदेि हतथेच असावा.
आता बािेर पडायची वेळ िोती.
आजोबांनी दोन लोके शन सांहगतले.
दोघांपैकी नक्कीच एका रठकाणी हतचा मृतदेि िोता असं समजून आम्िी तेथून
हनघालो.
पहिल लोके शन स्टेशनच्या मागाटवरच िोतं त्यामुळे अगोदर हतकडे जाण्याचं ठरवलं.
आहण हनघालो आम्िाला ती नक्कीच अडवण्याचा प्रयत्न करे ल आम्िाला ठाउक िोते.
वैभ्या आता वाडयाच्या पायरयांवर बसला िोता. अचानक तो रड़ायला लागला.
"मी निी पळाली व्िहत बाबा .. मले माफ़ करा"
आहण अचानक उठू न ओरडायला लागला "निी सोडणार कोनालेच निी सोडणार"
आहण िळु िळु पावलं टाकायला लागला.

त्याचा तो भयावि अवतार पाहून आम्िी थोड़ेशे हबथरलो.
पण हिम्मत करून हतथून हनघालो. तोवर अंत्यहवधीचं सामान आजोबांनी घेतलं
िोता. आहण आम्िी चालू लागलो.
आजोबांची हवलिण हिमत मलािी हिमत देत िोती.
भहवष्याची हचता आता पार राहिली नव्िती.
एकच लक्ष्य शोध आहण सुरु झाली आमची परीिा.
उत्तराचे वेगवेगळे आवाज़ आम्िाला आमच्या सिनशहक्तत कमकु वतता आणण्याचा
प्रयत्न करु लागले.
वैभवच्या शरीराने आमच्या अंगावर आक्रमण िोतं िोते.
पण हिमतीची जणू सवयच झाली िोती. ती आपोआप आली िोती.
पावलोपावली हतचे प्रयत्न वाढत िोते.
तशी आमची खात्री पटली की मृतदेि हतथेच कु ठे तरी िोता.
आहण अखेर दाट वस्तीत काहिशी मोकळी जागा ददसली.
दकत्येक वर्ाांपासून कोणाचा वावर नसावा स्पष्ट िोतं िोतं.
तसा मी त्या ददशेला धावलो.

आहण वैभ्या माझ्यावर तुटुन पडला. "मला जाळतोस व्िै" म्िणत हतने मला दूर
फे कलं.
आजोबा मात्र हतच्या वस्राच्या ददशेने हतच्या प्रेतापयांत पोिोचले िोते.
तसा मी मंत्र उच्चारायला सुरुवात के ली "ओम श्री कव्वं भु भुतेश्वराय मम वश्य कु रु
कु रु स्वािा" तसा वैभ्या चीडत िोता.
हतकडे आजोबांनी अंत्यसंस्काराचे मंत्र सुरु के ले िोते.
आता मात्र हतची कोंडी झाली िोती.
कु णाला प्रहतकार करावा हतला कळत नव्ितं.
आजोबांनी हतच्या वस्राना आग लावली. तशी हतची तडफड वाढली.
"म्िातारया सोड मला जीहवत सोडन तुला मला वाचीव मला वाहचव" म्िणत ती
सुटत िोती.
कािी वेळाने सवट शांत झालं.
वातावरण सुखावलं
तुफानानंतर शीत वारं सुटावं तसा शांत वारा सुटला.
वैभ्याची हस्थती थोड़ी खराब िोती.
त्यानेच के लेल्या ओरखड्यांच्या वेदना त्याला आता जाणवू लागल्या िोत्या.

त्याला कािी न सांगता हतथून घेऊन दूर जाणं मला जास्त मित्वाचं वाटलं.
मग आम्िी त्या पूवीच्या मंददरावर आलो. सवट कािी शांत झालं िोतं अगदी कािी न
घडल्यासारं ख.
जनु ते एक वाईट स्वप्न िोतं असं मला वाटत िोतं.
वैभ्याकडू न बोलल्यासुद्धा जात नव्ितं. तो फ़क्त थरथरत िोता.
आता बराच वेळ झाला िोता.
चार पाच तासातच एवढ सारं घडलं िोतं माझा हवश्वास बसत नव्िता.
अनुभव खुप कािी हशकवून गेला िोता.
भुतकाळ भहवष्याशी कसा जोड़लेला असतो सारं कािी स्पष्ट झालं िोतं.
एडवेंचर शब्दाचा खरा अथट कळाला िोता.
सकाळ झाली आता वैभ्या देखील बऱ्यापैकी चांगला झाला िोता.
मात्र रात्री झाल्याप्रकाराबद्दल त्याला कािी कल्पना नव्िती.
आहण अजूनिी नािी.
कदाहचत िे वाचून कळे ल त्याला.
आहण आजोबांचे आभार मानुन आम्िी लोकलने लोणावळयाला आलो.

सारं कािी पुवीसारखं झालं िोतं.
जणु कािी घडलंच नव्ितं म्िणून मी सारं हवसरण्याचा प्रयत्न करत िोतो.
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ई साहित्य प्रहतष्ठान

आता मराठी ई पुस्तकं तुम्िी www.esahity.com वरून डाऊनलोड करा.
ककवा esahity@gmail.com ला कळवून मेल ने हमळवा. ककवा 7720810172
या नंबर ला Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे हमळवा. ककवा
ई साहित्यचे app.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks

या हलकवर

उपलब्ध आिे. download करा. िे सवट फ़्री आिे.
आता ठरवलंय. मराठी पुस्तकांनी अवघं हवश्व व्यापून टाकू . प्रत्येक
मराठी सुहशहिताच्या मोबाईलमध्ये दकमान पन्नास मराठी पुस्तकं
असलीच पाहिजेत. प्रत्येक मराठी माणसाच्या!
तुमची साथ असेल तर सिज शक्य आिे िे… कृ पया जास्तीत जास्त
लोकांना यात साहमल करून घ्या.
टीम ई साहित्य

